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Rekenhof stelt jaarverslag 2009 voor in het Vlaams Parlement 
 
De voorzitter van het Rekenhof, Ignace Desomer, stelt op woensdag 16 juni 2010 het 
‘Activiteitenverslag over 2009’ voor in het Vlaams Parlement. Hij zal het verslag 
overhandigen aan de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans. De voorzitter van 
het Rekenhof zal ook het nieuwe strategisch plan van de Vlaamse sector van het Rekenhof 
toelichten. De instelling legt daarin accenten waarmee zij het parlementaire toezicht nog 
beter wil ondersteunen en een nog grotere rol wil spelen in het parlementair debat. 
 
Het Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2009 bevat o.m. een overzicht van alle 
publicaties die het heeft bezorgd aan het Vlaams Parlement. De activiteiten van de Vlaamse 
sector van het Rekenhof omvatten controles van de begroting en de rekeningen, maar ook 
onderzoeken in de diverse beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. 
 
Het Rekenhof concentreert zijn audits op grotere risico's die de overheid onvoldoende 
beheerst. De belangstelling voor de onderzoeksresultaten is groot: in 2009 werden 
nagenoeg alle publicaties van het Rekenhof besproken in de bevoegde commissies van het 
Vlaams Parlement. 
 
Het nieuwe strategisch plan 2010-2014 ‘Consolideren en motiveren om vooruitgang te 
boeken’ van de Vlaamse sector van het Rekenhof bouwt voort op die positieve realisaties. 
Om zijn audits doeltreffend uit te voeren, streeft het Rekenhof naar versterkte externe 
contacten met gecontroleerden en andere controle-instanties. De rondetafelconferentie met 
die partijen zal dan ook in 2010 een vervolg krijgen. Bovendien zal aandacht gaan naar 
horizontale thema’s, die alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid aanbelangen. Het 
Rekenhof is een van de weinige instellingen die een dergelijk overzicht kan brengen. 
 
Ook een performant overheidsfunctioneren staat centraal in het nieuwe strategisch plan. Het 
Rekenhof wil – naast de traditionele aandacht voor de begrotingscyclus – ook aandacht 
hebben voor de beleidscyclus en de beleidsresultaten. Het wil de overheden stimuleren tot 
evaluatie en verantwoording. De beleidsrapportering aan het Vlaams Parlement zal dus een 
belangrijk aandachtspunt vormen, naast de evaluatie van de interne controle in de overheid. 
 
 
Informatie voor de pers 
Het Activiteitenverslag over 2009 is bezorgd aan het Vlaams Parlement. Het integrale 
verslag en dit persbericht zijn beschikbaar op de website van het Rekenhof 
(www.rekenhof.be). 
Contactpersoon:  
Vlaamse cel Publicaties: Marc Galle, gallem@ccrek.be, 02/551.86.65. 
 


